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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea 
electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii 
de vită și mânzat
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0525),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 
alineatul (4) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 
cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C7-0227/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 20111,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... 2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7–0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 ...
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiți operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ 
pentru introducerea IDE. În cadrul unui 
astfel de regim, IDE ar fi aleasă de către 
crescătorii care ar putea avea beneficii 
economice imediate. 

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiți operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ 
care să permită numai acelor crescători 
care ar putea avea beneficii economice 
rapide să opteze pentru introducerea 
identificării electronice.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secțiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabilește norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită și 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificații de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sarcinile administrative și costurile 
suportate de statele membre și de operatorii 
economici care aplică acest sistem nu sunt 
proporționale cu beneficiile sistemului. 
Prin urmare, secțiunea respectivă ar trebui 
eliminată.

(20) Secțiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabilește norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită și 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificații de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sarcinile administrative și costurile 
suportate de statele membre și de operatorii 
economici care aplică acest sistem nu sunt 
proporționale cu beneficiile sistemului. 
Prin urmare, secțiunea respectivă ar trebui 
eliminată. Prin urmare, în cazul 
informațiilor suplimentare față de 
elementele impuse de articolele 13 și 15 
din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
privind etichetarea obligatorie a cărnii de 
vită și mânzat, se va aplica legislația 
orizontală în vigoare, inter alia 
Regulamentul (UE) nr. 1760/2000 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
privind informarea consumatorilor 
referitoare la produsele alimentare1.
_____________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura că normele necesare 
pentru funcționarea adecvată a identificării, 
înregistrării și trasabilității bovinelor și a 
cărnii de vită și mânzat sunt aplicate, 
competența de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește cerințele pentru mijloacele 
alternative de identificare a bovinelor, 
circumstanțele speciale în care statele 
membre pot prelungi perioadele maxime 
pentru aplicarea mijloacelor de identificare, 
datele care trebuie schimbate între bazele 
electronice de date ale statelor membre, 
perioada maximă pentru anumite obligații 
de raportare, cerințele pentru mijloacele de 
identificare, informațiile care trebuie 
incluse în pașapoarte și în registrele 
individuale care sunt păstrate în fiecare 
exploatație, nivelul minim al controalelor 
oficiale, identificarea și înregistrarea 
deplasărilor bovinelor când sunt scoase din 
ferme în perioada pășunatului de vară în 
diverse regiuni de munte, norme pentru 
etichetarea anumitor produse care ar trebui 
să fie echivalente cu normele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, 
definițiile pentru carnea de vită și mânzat 
tocată, resturile de carne de vită și mânzat, 
carnea de vită și mânzat tranșată, 

(22) Pentru a asigura că normele necesare 
pentru funcționarea adecvată a identificării, 
înregistrării și trasabilității bovinelor și a 
cărnii de vită și mânzat sunt aplicate, 
competența de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește cerințele pentru mijloacele 
alternative de identificare a bovinelor, 
circumstanțele speciale în care statele 
membre pot prelungi perioadele maxime 
pentru aplicarea mijloacelor de identificare, 
datele care trebuie schimbate între bazele 
electronice de date ale statelor membre, 
perioada maximă pentru anumite obligații 
de raportare, cerințele pentru mijloacele de 
identificare, informațiile care trebuie 
incluse în pașapoarte și în registrele 
individuale care sunt păstrate în fiecare 
exploatație, nivelul minim al controalelor 
oficiale, identificarea și înregistrarea 
deplasărilor bovinelor când sunt scoase din 
ferme în perioada pășunatului de vară în 
diverse regiuni de munte, norme pentru 
etichetarea anumitor produse care ar trebui 
să fie echivalente cu normele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, 
definițiile pentru carnea de vită și mânzat 
tocată, resturile de carne de vită și mânzat, 
carnea de vită și mânzat tranșată, 
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mențiunile specifice care pot figura pe 
etichete, dispozițiile privind etichetarea 
referitoare la simplificarea indicării 
originii, dimensiunile maxime și 
componența anumitor grupe de animale, 
procedurile de autorizare referitoare la 
condițiile de etichetare a ambalajelor de 
carne tranșată. Este deosebit de important 
ca, în cursul activităților pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
corespunzătoare, inclusiv la nivel de 
experți.

dimensiunile maxime și componența 
anumitor grupe de animale, procedurile de 
autorizare referitoare la condițiile de 
etichetare a ambalajelor de carne tranșată. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în ceea ce privește înregistrarea 
exploatațiilor care recurg la mijloace 
alternative de identificare, caracteristicile 
tehnice și modalitățile schimbului de date 
între bazele electronice de date ale statelor 
membre, formatul și concepția mijloacelor 
de identificare, procedurile și standardele 
tehnice pentru punerea în aplicare a IDE, 
formatul pașapoartelor și al registrelor care 
trebuie păstrate în fiecare exploatație, 
normele privind modalitățile de aplicare a 
sancțiunilor impuse de statele membre 
titularilor în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1760/2000, Comisiei ar trebui să-i fie 
conferite competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 

(23) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în ceea ce privește înregistrarea 
exploatațiilor care recurg la mijloace 
alternative de identificare, caracteristicile 
tehnice și modalitățile schimbului de date 
între bazele electronice de date ale statelor 
membre, formatul și concepția mijloacelor 
de identificare, procedurile și standardele 
tehnice pentru punerea în aplicare a IDE, 
formatul pașapoartelor și al registrelor care 
trebuie păstrate în fiecare exploatație, 
normele privind modalitățile de aplicare a 
sancțiunilor impuse de statele membre 
titularilor în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1760/2000, precum și normele 
necesare pentru a asigura respectarea 
corespunzătoare a dispozițiilor, în special 
a celor referitoare la controale, sancțiuni 
administrative și diverse termene maxime 
prevăzute de prezentul regulament, 
Comisiei ar trebui să-i fie conferite 
competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
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de executare de către Comisie. conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care apelează la această 
opțiune prezintă Comisiei textul acestor 
dispoziții naționale.

Statele membre care apelează la această 
opțiune prezintă Comisiei textul acestor 
dispoziții naționale. Comisia comunică la 
rândul său celorlalte state membre, într-
un limbaj ușor de înțeles de către statele 
membre în cauză, un rezumat al 
dispozițiilor naționale aplicabile în cazul 
transportării animalelor în state membre 
care au optat pentru identificarea 
electronică obligatorie.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 9a – Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instruire Informare

Or. fr
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 9a  

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că orice 
persoană care răspunde de identificarea și 
înregistrarea animalelor primește 
instrucțiuni și îndrumări cu privire la 
dispozițiile relevante din prezentul 
regulament și la orice acte delegate și de 
punere în aplicare adoptate de către 
Comisie în baza articolelor 10 și 10a, 
precum și că sunt disponibile cursuri de 
instruire adecvate.” 

Statele membre se asigură că orice 
persoană care răspunde de identificarea și 
înregistrarea animalelor primește 
instrucțiuni și îndrumări cu privire la 
dispozițiile relevante din prezentul 
regulament și la orice acte delegate și de 
punere în aplicare adoptate de către 
Comisie în baza articolelor 10 și 10a, 
precum și că sunt disponibile cursuri de 
instruire adecvate.” Aceste informații vor 
fi comunicate fără costuri pentru 
destinatar, cu prilejul fiecărei modificări 
a dispozițiilor relevante și ori de câte ori 
este necesar.

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 19 – literele b și c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indicațiile specifice care pot figura pe 
etichete; 

eliminat

(c) dispozițiile privind etichetarea 
referitoare la simplificarea indicării 
originii; 

Or. fr



PR\888691RO.doc 11/13 PE478.718v01-00

RO

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 19a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 23a

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 24a

Urmărirea evoluțiilor
În termen de cel mult cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport și, dacă este cazul, propuneri 
oportune în legătură cu implementarea 
prezentului regulament și evoluțiile 
necesare pentru a obține sau a păstra un 
nivel optim de securitate alimentară.”

Or. fr
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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul propunerii de regulament 

Prezenta propunere de regulament urmărește să răspundă la 3 noi provocări importante: 

1) adoptarea tehnologiei emergente de identificare electronică a bovinelor în cadrul 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000;
2) simplificarea dispozițiilor referitoare la etichetarea cărnii de vită și mânzat;
3) actualizarea normelor referitoare la competențele atribuite Comisiei pentru a ține cont de 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de noile dispoziții referitoare la actele 
delegate și normele de aplicare. 

Până la urmă este vorba de asigurarea clarității și aplicabilității legislației referitoare la 
identificarea și trasabilitatea bovinelor și deci de atingerea unui nivel optim de securitate 
alimentară.

Poziția raportoarei

Securitatea alimentară este unul dintre principalele subiecte de preocupare ale cetățenilor 
europeni. Legislația europeană trebuie deci să le asigure acestora o protecție optimă prin 
intermediul unor dispoziții actualizate și mai stricte de câte ori acest lucru se dovedește 
necesar. Astfel, în urma crizei generate de encefalopatia spongiformă bovină (ESB), Uniunea 
Europeană a introdus în 1997 norme stricte de identificare și trasabilitate a bovinelor. 
Raportoarea are o opinie favorabilă față de prezenta propunere legislativă a Comisiei căci ea 
va mări siguranța consumatorilor în privința cărnii de vită și de mânzat. Ea propune totuși 
câteva clarificări suplimentare pentru fiecare dintre cele trei secțiuni ale acestui text. 

1) Identificarea electronică

Identificarea electronică a bovinelor permite obținerea unor date mai fiabile, întărind sistemul 
de trasabilitate și, totodată, securitatea alimentară. Pe de altă parte, ea permite înregistrarea 
mai accelerată a bovinelor, automatizarea anumitor sarcini și o gestionarea mai eficace a 
cirezilor. Ar trebui deci încurajată dezvoltarea acestei tehnologii emergente. Este necesară o 
adaptare a legislației actuale, îndeosebi pentru a recunoaște identificare electronică ca mijloc 
oficial de identificare a bovinelor. Este, de asemenea, esențial, să se asigure armonizarea 
normelor tehnice pentru a evita o posibilă dezvoltare anarhică a acestei metode de identificare 
și a realiza interoperabilitatea între dispozitivele naționale. 

Cu toate acestea, dată fiind marea diversitate a tipurilor de crescătorii de bovine europene, 
identificarea electronică trebuie să rămână opțională pentru crescători, exceptând situația în 
care statul membru respectiv decide să o impună pe teritoriul său. Raportoarea susține întru 
totul această abordare care constă în a încuraja crescătorii să aleagă această tehnologie fără a 
le o impune. Întrucât marile exploatații și anumite ramuri zootehnice găsesc mai multe 
aplicații posibile pentru identificarea electronică decât alții, este indicat să fie lăsați să opteze 
mai rapid decât alții pentru această nouă metodă. Într-adevăr, raportoarea speră că extinderea 
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pieței dispozitivelor electronice, prin intermediul prezentului regulament, va duce la scăderea 
prețurilor și la generalizarea în viitor a acestei metode de identificare, în conformitate cu 
evoluțiile în curs la nivel mondial.

Pe lângă propunerile Comisiei, raportoarea solicită ca informarea actorilor din sistemul de 
identificare și înregistrare a animalelor să fie pe o parte „fără costuri pentru destinatar” pentru 
a-i proteja pe micii fermieri și pe alți actori din cadrul sistemului de identificare și pe altă 
parte să fie reluată „ori de câte ori este necesar” pentru a ține cont de adaptările 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 și de actele delegate și normele de aplicare care vor fi 
adoptate în temeiul acestui regulament. În plus, pentru a nu pune obstacole în calea 
comerțului din cadrul pieței interne, consideră necesar ca statele membre să fie informate de 
Comisie în legătură cu dispozitivele acceptate pe teritoriul statelor membre care au optat 
pentru identificarea electronică obligatorie. 

2) Simplificarea etichetării

Raportoarea salută dorința Comisiei de simplifica etichetarea cărnii de vită și mânzat prin 
eliminarea dispozițiilor referitoare la etichetarea facultativă. Acestea reprezintă într-adevăr o 
sarcină administrativă importantă care nu este compensată de avantaje suficient de 
semnificative. Raportoarea consideră totuși că aceste aspecte legate de etichetarea cărnii de 
vită și de mânzat sunt tratate de legislația orizontală și nu ar trebui deci să facă obiectul 
competențelor atribuite Comisiei. Legiuitorul este cel care trebuie să își asume pe deplin rolul 
de a redacta legislația.

3) actualizarea competențelor atribuite Comisiei

Raportoarea este de acord cu ideea de a atribui Comisiei competența de a adopta anumite acte 
delegate și norme de aplicare. Ea reamintește totuși că delegarea competențelor poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul European și Consiliu și că legiuitorii trebuie să fie 
perfect informați în legătură cu elaborarea actelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1760/2000. Ea solicită, în sfârșit, Comisiei ca în termen de cel mult cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport 
și, dacă este cazul, propuneri oportune în legătură cu implementarea prezentului regulament și 
evoluțiile necesare pentru a obține sau a păstra un nivel optim de securitate alimentară.”


